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مقدمه

از لحـاظ جانورشناسـی بلدرچین به راسـته مرغان، خانواده قرقـاول، زیر خانواده 
مرغـان مزرعـه و گونـه بلدرچیـن تعلـق دارد. بلدرچیـن  در محیط هـای مختلـف 
به راحتـی سـازگار می شـود و از سـرعت رشـد باالیـی برخـوردار اسـت؛ به طوری کـه 
سـن بلـوغ در ایـن پرنـده پایین اسـت و جوجه هـای به دسـت آمده از گلـه مادر پس 
از گذشـت 35 تـا 45 روز بـه بلـوغ کامل می رسـند و آماده کشـتار هسـتند. در این 
هنـگام وزن متوسـط الشـه در آن هـا می تواند بسـته به جنـس، نژاد و نوع سیسـتم 
پـرورش از 140 تـا220 گـرم متغیـر باشـد. طـول عمـر بلدرچیـن حـدود ده سـال 

اسـت، امـا طـول عمر اقتصـادی آن حدود یک سـال اسـت. 

ــتار  ــن کش ــن، س ــوغ پایی ــن بل ــل س ــی مث ــوع عوامل ــی مجم ــور کل      به ط
ــب در  ــاری مناس ــت و ج ــای ثاب ــت، هزینه ه ــوب گوش ــت مطل ــب، کیفی مناس
مقایســه بــا دیگــر شــاخه های دام پــروری و همچنیــن مقاومــت بــاالی پرنــده بــه 
ــی ســودآور  ــه صنعت ــل ب ــن را تبدی ــرورش بلدرچی شــرایط نامســاعد محیطــی، پ
کــرده اســت. ازایــن رو پــرورش بلدرچیــن امــروزه مــورد توجــه بســیاری از 

پرورش دهنــدگان در سراســر جهــان قــرار دارد. 

ــال های  ــن در س ــرورش بلدرچی ــت پ ــعه صنع ــا توس ــگام ب ــران هم      در ای
ــرفت  ــز پیش ــم آن نی ــت و تخ ــرف گوش ــاي مص ــت، بازاره ــه گوش ــر، عرض اخی
قابل مالحظــه اي پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه ارزش غذایــي گوشــت 
ــار  ــه انتظ ــه تغذی ــي در زمین ــاي عموم ــش آگاهي ه ــن و افزای ــم بلدرچی و تخ
ــش  ــه روز افزای ــن روزب ــوالت بلدرچی ــي از محص ــتقبال عموم ــه اس ــي رود ک آن م
ــه  ــاره اصــول اولی ــه اطالعــات الزم درب ــن نشــریه ارائ ــن، هــدف از ای ــد. بنابرای یاب
ــرای  ــرورش بلدرچیــن ب ــزات و نحــوه پ ــگاه، تجهی ــورد جای ــی الزم در م و مقدمات

ــت.  ــروری اس ــاخه از دام پ ــن ش ــدان ای ــران و عالقه من فراگی
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متداول ترین نژاد در پرورش صنعتی بلدرچین

ــه  ــورد توج ــیار م ــی بس ــی و اروپای ــن ژاپن ــه بلدرچی ــی دو گون ــت کل در حال
ــود دارد  ــی وج ــی و اروپای ــن ژاپن ــن بلدرچی ــیاری بی ــباهت های بس ــتند. ش هس
ــی در  ــن اروپای ــر بلدرچی ــه بزرگ ت ــدن و جث ــدازه ب ــا در ان ــاوت آن ه ــا تف و تنه
مقایســه بــا گونــه ژاپنــی اســت. امــا متداول تریــن نــژاد در پــرورش صنعتــی ایــن 
ــم  ــدد تخ ــدود 200 ع ــال، ح ــه در س ــت ک ــی اس ــس ژاپن ــژاد کوترنیک ــده ن پرن
می گــذارد و در ســن 40 روزگــی نیــز بــه وزن کشــتار 250 گــرم می رســد. یکــی 
از مهم تریــن علــل مقبولیــت نــژاد بلدرچیــن ژاپنــی نســبت بــه مابقــی نژادهــای 
ــر شــرایط محیطــی گوناگــون و بیماری هاســت.  ــاد در براب بلدرچیــن مقاومــت زی
ــت  ــود اس ــا موج ــگ پره ــر رن ــف از نظ ــویه مختل ــد س ــی در چن ــن ژاپن بلدرچی
ــزان بازدهــی  ــرورش و می ــی در پ ــاوت چشــمگیری به طــور علمــی و عمل ــه تف ک
ــر  ــول عم ــذاری و ط ــزان تخم گ ــل، می ــب تبدی ــر ضری ــا از نظ ــادی آن ه اقتص

ــکل 1(. ــود )ش ــاهده نمی ش مش

بلدرچین ژاپنی

زیستگاه نام فارسی نام انگلیسی نام علمی

آسیای شرق بلدرچین ژاپنی Japanese Quail Coturnix japonica

وزن جوجه یک  روزه وزن تخم وزن جنس ماده در 
حیات وحش

وزن جنس نر در 
حیات وحش

حدود 7 گرم حدود 10 گرم حدود 160 گرم حدود 140 گرم

شکل 1- ویژگی های نژادی بلدرچین ژاپنی
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تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز پرورش بلدرچین 

تأسیســات ســالن پــرورش بلدرچیــن مشــابه ســالن های پــرورش مــرغ اســت. 
بیــن ســالن پــرورش جوجــه و پرنــدگان مســن تر و بالــغ بایــد تــا حــد امــکان فاصله 
ــالن های  ــمت س ــا به س ــرورش جوجه ه ــالن پ ــوا از س ــان ه ــت جری ــد. جه باش
پرنــدگان مســن تر در نظــر گرفتــه شــود تــا مشــکالت بهداشــتی ناشــی از انتقــال 
آلودگــی از پرنــدگان مســن تر بــرای جوجه  هــا ایجــاد نشــود. محــل احــداث واحــد 

پرورشــی بلدرچیــن بایــد:

دور از خانه های مسکونی باشد )حداقل یک کیلومتر(؛  3

ــا شــهر  3 ــل ت ــه حمل ونق ــا هزین ــی دور ت ــه خیل ــه شــهر باشــد )ن در حوم
ــهر(؛  ــی ش ــن در نزدیک ــی زمی ــل گران ــک به دلی ــه نزدی ــود، ن ــاد ش زی

از مسیر طوفان و سیل و بادهای شدید دور باشد؛  3

به خطوط انتقال برق و جاده ارتباطی خیلی دور نباشد.  3

انواع سالن پرورش 

ــاز: ایــن ســالن ها به دلیــل وجــود پنجــره در یــک یــا دو طــرف  1- ســالن ب
ــط اطــراف  ــی از محی ــور به طــور طبیع ــه و ن ــی، قســمتی از تهوی دیوارهــای جانب

ــود. ــن می ش تأمی

2- ســالن بســته: در ایــن ســالن ها به دلیــل نداشــتن پنجــره در دیوارهــای 
جانبــی ســالن، تهویــه و روشــنایی به طــور مصنوعــی تأمیــن می شــود.
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انواع سیستم های تهویه سالن های پرورش طیور

ــی  ــوار طول ــا در دی ــا و پنجره ه ــی: هواکش ه ــه عرض ــتم تهوی 1- سیس
ــه: ــتم تهوی ــن سیس ــود. در ای ــب می ش ــالن نص س

طول سالن محدودیتی ندارد؛  3

عـرض سـالن محدودیـت )9 تا 12 متـر( دارد. عرض کم تـر از 9 متر باعث ایجاد  3
کوران شـده و بیش تر از 12 متر تهویه ناکافی در سـالن را باعث می شـود؛

هواکش ها و پنجره ها روبه روی هم نباشد تا ایجاد تونل هوا نکند. 3

2- سیســتم تهویــه طولــی یــا تونلــی: دریچه هــای ورودی هــوا در دیــوار 
عرضــی یــک طــرف یــا در دیــواره طولــی قــرار دارد و هواکش هــا در طــرف دیگــر 

ســالن نصــب می شــود )شــکل 2(. در ایــن سیســتم تهویــه:

طول سالن حداکثر60 متر و ایدئال 45 متر در نظر گرفته می شود؛ 3

عـرض سـالن محدودیـت نـدارد )اما عرض زیـاد افزایش هزینه ساخت وسـاز  3
را بـه همـراه دارد. بهتریـن عرض سـالن 12 

تـا 13 متر اسـت(.

شکل2-  نمایی از     
سیستم تهویه طولی یا تونلی در سالن پرورش
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انواع آبخوری در سالن پرورش بلدرچین

     بــا توجــه بــه جثــه کوچــک جوجــه بلدرچیــن در روزهــای اولیــه پــرورش 
ــدی  ــوری کله قن ــادن در آب، از آب خ ــی از افت ــات ناش ــری از تلف ــرای جلوگی و ب

ــکل 3(. ــود )ش ــتفاده می ش ــن اس ــوص بلدرچی مخص

شکل3- آبخوری کله قندی کوچک مخصوص بلدرچین

ــل   ــر مث ــای بزرگ ت ــوان از آبخوری ه ــد می ت ــه بع ــی ب ــن 10 روزگ      از س
ــل  ــا نیپ ــی ی ــوری قطره چکان ــتم آب خ ــا از سیس ــی ی ــدی مرغ ــوری کله قن آبخ
ــه در  ــد ک ــای مول ــرورش بلدرچین ه ــن در پ ــکل 4(. همچنی ــرد )ش ــتفاده ک اس
قفــس هســتند نیــز آبخــوری نیپــل کــه در بــاالی ســر پرنــده تعبیــه شــده اســت، 

ــکل 5(.  ــود )ش ــتفاده می ش اس
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شکل4- آبخوری کله قندی مرغی و نیپل در سنین باالی 10 روز

     بــرای جوجــه بلدرچیــن تــا سن 3 هفتگی 1 ســانتی متر و تــا پایــان ســن 
ــا 2 ســانتی متر  ــه قفــس هســت( 1/5 ت 5 هفتگــی )کــه زمــان انتقــال مولدهــا ب
ــا در هــر  ــه می شــود. در قفــس مولده ــه در نظــر گرفت ــه ازاء هــر قطع آبخــوری ب

قفــس معمــوالً دو عــدد نیپــل نصــب می شــود.

شکل 5- کاربرد آبخوری نیپل در قفس و کله قندی روی بستر
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انواع دان خوری در سالن پرورش بلدرچین

ــادی دان خــوری کوچــک  ــرای آمــوزش جوجه هــا در روزهــای اول تعــداد زی ب
ــش از  ــد بی ــا نبای ــن دان خوری ه ــاع ای ــرد. ارتف ــرار می گی ــا ق ــار آن ه در اختی
ــرای جلــب توجــه جوجه هــا در روز  ــوان ب ــر آن می ت 2 ســانتی متر باشــد. عــالوه ب
اول دان را بــر روی کاغذ هــای نــواری کــه در چنــد ردیــف در طــول ســالن پهــن 
ــوند  ــر می ش ــا بزرگ ت ــه جوجه ه ــد روز ک ــد از چن ــرد. بع ــع ک ــت، توزی ــده اس ش
و بــا افزایــش مصــرف دان بایــد از دان خوری هــای بــزرگ اســتفاده شــود. جنــس 
ــه  ــی اســت. از هفت ــو و ضدعفون ــل شست وش ــا از پالســتیک قاب ــن دان خوری ه ای
ــز اســتفاده  ــرغ گوشــتی نی ــای ســطلی م ــوان از دان خوری ه ــد می ت ــه بع ســوم ب

کــرد )شــکل 6(. 

شکل 6- دان خوری سه تکه و لبه دار برای سنین باالی 10 روز 

ــد کــه در قفــس نگهــداری می شــود، دان خوری هــا از  در مــورد بلدرچیــن مول
نــوع ناودانــی اســت و در طــول قفــس نصــب می  شــود )شــکل 7(. 



اصول پرورش بلدرچین14

شکل 7- کاربرد دان خوری ناودانی در قفس بلدرچین مولد

دان خــوری  سن 3 هفتگی 2 ســانتی متر  تــا  بلدرچین هــا  جوجــه  بــرای 
ــا  ــر جوجه 2/5 ت ــرای ه ــس ب ــن در قف ــی و همچنی ــن 5 هفتگ ــان س ــا پای و ت

3 ســانتی متر دان خــوری در نظــر گرفتــه می شــود.
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تجهیزات سرمایشی سالن پرورش بلدرچین

ــت.  ــانتی گراد اس ــه س ــا 25 درج ــغ 23 ت ــن بال ــب در بلدرچی ــای مناس  دم
بنابرایــن پــرورش بلدرچیــن در مناطــق گرمســیر نیــاز بــه وســایل ســردکننده در 
ــوع  ــی ماننــد ن ــه عوامل ــوع وســایل ســردکننده ب فصــل تابســتان دارد. انتخــاب ن
ــتم ها  ــن سیس ــه ای ــتگی دارد. از جمل ــی بس ــرایط محیط ــزات و ش ــالن، تجهی س
ــال و  ــتم پوش ــکل 8( و سیس ــاش )ش ــتم مه پ ــی، سیس ــای آب ــوان کولره می ت

ــرد. ــام ب ــکل های 9 و 10( را ن ــگ )ش ــا پدکولین ــش ی هواک

شکل 8- تولید رطوبت با دستگاه مه پاش برای خنک کردن سالن پرورش 
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شکل 9- پدسلولزی نصب شده در دریچه ورودی هوای سالن

شکل 10- عملکرد سیستم پدکولینگ در خنک کردن هوای ورودی سالن
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تجهیزات گرمایشی سالن پرورش بلدرچین

بــا توجــه بــه حساســیت بــاالی جوجه هــای بلدرچیــن به کاهــش درجــه حرارت 
ــای 36 درجــه ســانتی گراد،  ــه دم ــرورش ب ــد روز اول دوره پ ــا در چن ــاز آن ه و نی
در ســالن های پــرورش از شــیوه های مختلفــی بــرای تأمیــن ایــن درجــه حــرارت 
اســتفاده می شــود. یکــی از سیســتم های رایــج گرمایشــی »هیتــر« اســت کــه بــا 
نصــب ترموســتات روی آن میــزان درجــه حــرارت ســالن تــا حــدودی قابل تنظیــم 
اســت. بــا توجــه بــه کوچکــی جثــه جوجــه بلدرچیــن به خصــوص در هفتــه اول و 
حساســیت زیــاد بــه شــوک حرارتــی می تــوان بــا محصورکــردن گروهــی جوجه هــا 
بــا کارتــن پالســت و قــراردادن المپ هــای مــادون قرمــز حرارتــی به عنــوان مــادر 
ــرما  ــاس س ــه احس ــی را ک ــاز جوجه های ــورد نی ــای م ــط آن دم ــی در وس مصنوع

می کننــد، تأمیــن کــرد )شــکل 11(. 

شکل 11- سیستم گرمایشی مادر مصنوعی در سالن پرورش بلدرچین
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ــر مــادر مصنوعــی تعیین کننــده  نحــوه قرارگرفتــن جوجــه بلدرچین هــا در زی
وضعیــت گرمایــی آن هاســت. 

ــد  3 ــد، بال هایشــان می افت ــس می زنن ــا نفس نف ــاد: جوجه ه ــای زی در دم
ــد. و از مــادر مصنوعــی فاصلــه می گیرنــد و بــه کناره هــا می رون

در دمـای کـم: پرنـده مضطـرب و پرسـروصدا می شـود و به سـمت مـادر  3
مصنوعـی مـی رود و بدیـن ترتیـب جوجه هـا بـر روی هـم انباشـته می شـوند.

ــف جهــت  3 ــوا: جوجه هــا به ســمت مخال ــوران ه ــود ک ــورت وج در ص
ــوند. ــته می  ش ــم انباش ــر روی ه ــد و ب ــت می کنن ــوران حرک وزش ک

ــر  3 ــور یکنواخــت در زی ــا به ط ــوب: جوجه ه ــب و مطل ــای مناس در دم
ــده می شــوند و راحــت و آرام هســتند.  ــی پراکن ــادر مصنوع م

تشخیص جنسیت در بلدرچین ژاپنی 

برای تشخیص جنسیت بسته به سن، روش های زیر پیشنهاد می شود:

1- در سه هفته اول زندگی، بسیار مشکل و توأم با خطای زیاد است. 

2- در حــدود ســن ســه هفتگــی، از طریــق رنــگ پرهــای ناحیــه ســینه  انجــام 
ــینه  ــای س ــوه ای و پره ــردن قه ــای گ ــر، پره ــس ن ــود )شــکل 12(. در جن می ش
ــاده  ــس م ــه در جن ــی( اســت؛ درحالی ک ــوه ای روشــن )حنای ــه قه ــل ب ــز مای قرم
ــا  ــه شــکل نقطه هــا ی ــا لکه هــای ســیاه رنگ ب پرهــای گــردن و ســینه روشــن و ب

ــوند.  ــر می ش ــی ظاه نوارهای
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شکل 12- سمت راست تصویر بلدرچین نر و سمت چپ تصویر بلدرچین ماده 

3- در حـدود سـن 30 تـا 35 روزگـی، بلدرچین های نر دارای غـده ای در کلواک 
اسـت کـه به انـدازه تقریبـی یک فندق در قسـمت بـاالی کلـواک قـرار دارد و در اثر 

فشـار و تحریک کف سـفیدی از آن ترشـح می  شـود )شـکل 13(.

شکل 13- شناسایی جنس نر بلدرچین با ترشحات کف مانند غده کلوآکی  
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مدیریت پرورش بلدرچین 

بهتریــن روش پــرورش بلدرچیــن داشــتن نوعــی زنجیــره تولیــد اســت. بــه ایــن 
صــورت کــه انجــام تمامــی مراحــل از جملــه نگهــداری گلــه مولــد بــرای تولیــد 
تخــم نطفــه دار، واحــد جوجه کشــی و تولیــد جوجــه بلدرچیــن یــک روزه، تولیــد 
ــن  ــا چنی ــت ب ــی اس ــد. بدیه ــع باش ــک مجتم ــتارگاه در ی ــاً کش ــت و نهایت گوش
ســرمایه گذاری ســود حاصــل از تمامــی مراحــل تولیــد بــه تولیدکننــده می رســد؛ 
ــدگان،  ــه پرورش دهن ــرمایه گذاری و عالق ــزان س ــه می ــه ب ــا توج ــال ب ــا به هرح ام
امــکان فعالیــت در هــر یــک از زیرشــاخه های پــرورش بلدرچیــن )تولیــد گوشــت، 
ــک روزه  ــه ی ــه  دار و جوج ــم نطف ــد تخ ــد و تولی ــه مول ــا مزرع ــی ی ــم خوراک تخ

بلدرچیــن( نیــز وجــود دارد.

تشکیل گله مولد

 تشــکیل گلــه مولــد شــروع چرخــه پــرورش بلدرچیــن اســت کــه می توانــد بــه 
یکــی از ســه روش زیــر انجــام شــود )شــکل 14(. 

شکل 14- یک قفس گله مولد با سه پرنده نر و نه پرنده ماده
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ــا  ــا ت ــرورش جوجه ه ــد، پ ــی در واح ــه دار و جوجه کش ــم نطف ــد تخ 1- خری
ســن 6 هفتگــی. 

ــا ســن 10 روزگــی،  ــده ت ــوغ زودرس پرن ــری از بل ــرای جلوگی ــن روش ب در ای
ــن 40  ــا س ــس از آن ت ــس و پ ــا 50 لوک ــدت 30 ت ــا ش ــنایی ب ــاعت روش 24 س
ــوند،  ــذاری می ش ــس تخم گ ــا وارد قف ــه پرنده ه ــذاری( ک ــروع تخم گ ــی )ش روزگ
16 ســاعت روشــنایی بــا شــدت 10 تــا 20 لوکــس )واحــد شــدت نــور( در نظــر 
ــه  ــی انتخــاب می شــوند ک ــن جوجه هــای پرورشــی آن های ــه می شــود. از بی گرفت

ــه باشــند.  ــدی مناســب تر از بقی ــات تولی از لحــاظ داشــتن خصوصی

2- خرید جوجه مادر یک روزه از سایر واحدها. 

3- خرید نیمچه آماده تخم  گذاری از سایر واحدها.

چه نکاتی را باید هنگام تشکیل گله مولد مدنظر قرار داد؟

خرید گله از فروشندگانی که از نظر کیفیت کار مشهور باشند. 3

بازدیــد از گله هــای مختلــف مــادر و توجــه بــه جنبه هــای مختلــف  3
ــورد و...(.  ــت رک ــوه ثب ــات، نح ــایل و امکان ــدگان، وس ــرورش )پرن پ

خریدنکردن از تولیدکنندگانی که گله  مولدشان بیمار باشد.  3

مطابقت شکل ظاهری )اندازه و رنگ( با نژاد مدنظر برای خرید.  3

ــه  3 ــی ک ــای وراثت ــایر بیماری ه ــا، چشــم و س ــای پ ــه ناهنجاری ه ــه ب توج
ــد اســت.  ــه مول ــی در گل ــزان هم خون بیانگــر می

توجه به درصد تلفات و نوع بیماری های ثبت شده در گله.  3

توجه به باال نبودن سن گله مولد و برخورداری از سالمت آن ها.  3
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چه نکاتی را باید پس از تشکیل گله مولد مدنظر قرار داد؟

ــان  3 ــه خودت ــر اســت از جوجه هــای تولیــدی گل در جایگزینــی بعــدی بهت
)بــا بهتریــن رشــد و مانــدگاری( اســتفاده شــود.

نگهداری نکــردن گلــه مولــد بیــش از یــک دوره تخم گــذاری 6 تــا 7  3
ــه درآوری  ــاروری و جوج ــم، ب ــد تخ ــی تولی ــش تدریج ــل کاه ــاه، به دلی م
ــدگاری و  ــد و مان ــن، ضعیف ترن ــد مس ــه مول ــدی از گل ــای تولی )جوجه ه
ــد(. ــوان دارن ــد ج ــه مول ــا گل ــه ب ــری در مقایس ــاری کم ت ــه بیم ــت ب مقاوم

اقدامات الزم برای جلوگیری از هم خونی در گله مولد چیست؟

 به منظـور پیشـگیری از هم خونـی و بـروز بیماری های وراثتی، باید هر 2 تا 3 سـال 
مولدهـای جدیـد وارد گله کرد. بـرای این کار می  توانید اقدامات زیـر را انجام دهید: 

1- نرهای گله را با نرهای گله های دیگر مبادله کنید. 

ــد  ــد جدی ــه مول ــد و گل ــه کنی ــون تهی ــر هم خ ــویه غی ــارور از س ــم ب 2- تخ
ــد. ــرورش دهی پ

ــان از  ــرای اطمین ــد ب ــه مول ــه گل ــل از ورود ب ــد قب ــدگان جدی ــر: پرن تذک
سالمتشــان ابتــدا به مــدت ســه هفتــه در جایــی دیگــر قرنطینــه شــده و بعــد وارد 

ــد شــوند. گلــه مول



23 اصول پرورش بلدرچین 

برخی نکات مدیریتی مهم در نگهداری گله مولد 

در زمــان ســاخت قفــس شــیب مالیــم به ســمت دان خــوری بــرای خــروج  3
تخــم و کاهــش تخم هــای شکســته در نظــر گرفتــه شــود )شــکل 15(.

نرهــا و ماده هــا قبــل از شــروع تخم گــذاری مخلــوط شــوند )1 نــر 3 مــاده  3
بهتریــن نطفــه داری را فراهــم می کنــد(. 

ارتفــاع قفــس زیــاد نباشــد )چــون باعــث شکســتن تخم  هــای خارج نشــده  3
از کــف قفــس می شــود(.

شکل 15- درنظرگرفتن شیب مالیم برای کف قفس مولد 

ــور  ــد در ســالن هایی انجــام شــود کــه کنتــرل دمــا و ن ــروش بلدرچیــن مول پ
ــتان  ــر از 16 و تابس ــتان کم ت ــد در زمس ــالن مول ــای س ــد. دم ــر باش امکان پذی
ــش  ــروز تن ــورت ب ــن ص ــر ای ــد، در غی ــانتی گراد نباش ــه س ــر از 29 درج بیش ت
ســرمایی یــا تنــش گرمایــی باعــث کاهــش تولیــد مولدهــا می شــود. در گله هــای 
ــذاری  ــه( تخم گ ــا 7 ماه ــنایی در کل دوره )6 ت ــدت روش ــول م ــد ط ــد نبای مول
کم تــر از 16 ســاعت باشــد. در صــورت اســتفاده از سیســتم روشــنایی طبیعــی و 
کاهــش طــول مــدت روز بــه کم تــر از 16 ســاعت از نــور مصنوعــی اســتفاده شــود.
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نکات الزم برای پرورش جوجه بلدرچین های پرورشی

یکــی از مزیت هــای پــرورش بلدرچیــن نســبت بــه مــرغ، نیــاز بــه فضــای کــم 
پرورشــی اســت. امــا به هرحــال بایــد در پــرورش بلدرچیــن نیــز بــه همــه نکاتــی 

ــرای پــرورش مــرغ رعایــت  می شــود، توجــه شــود. کــه ب

جوجه هـای بلدرچیـن پس از خروج از تخم در هچر و خشـک شـدن بدن به  3
سـالن پرورش که از قبل آماده شـده اسـت، منتقل می شـوند )شکل 16(. 

از کارتن  هــای حمــل مخصــوص جوجــه یــک روزه بــا ظرفیــت 200 قطعــه  3
اســتفاده شــود )شــکل 17(. 

رعایــت بهداشــت جایــگاه )تمامــی قســمت های ســالن قبــل از ورود جوجــه  3
کامــاًل تمیــز، شســته و ضدعفونی شــود(. 

شکل 16- خروج جوجه بلدرچین ها از تخم در دستگاه هچر 
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شکل 17- جوجه بلدرچین های منتقل شده از دستگاه هچر به کارتن های مخصوص

 برای انتقال به سالن پرورش

پــس از شســتن و تمیــز شــدن و ضدعفونــی کــردن همــه وســایل در فضای  3
آزاد در معــرض نــور خورشــید قــرار دهید. 

ــوع و  3 ــاالی مدف ــت ب ــذب رطوب ــت ج ــا قابلی ــب )ب ــف مناس ــال ک از پوش
ــد. ــتفاده کنی ــج اس ــته برن ــوب و پوس ــال چ ــل پوش ــرورش( مث ــط پ محی

بعـد از قرارگرفتـن همـه وسـایل و ریختن پوشـال عملیـات گاز دادن انجام  3
شـود. بـرای ایـن کار بعـد از مسـدودکردن همه منافذ سـالن، بـه ازاء هر متر 
مکعب فضای سـالن، 40 سی سـی فرمالین را در ظرف های سـفالی یا آهنی 
بـر روی 20 گـرم پرمنگنـات پتاسـیم بریزید و سـریعاً سـالن را تـرک کنید. 
بـرای گرفتـن نتیجـه بهتر، ایـن کار در دمـای 25 تا 30 درجـه و با رطوبت 
70 درصـد و در حـدود  72 سـاعت قبـل از ورود جوجه هـا انجام شـود. از 
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24 سـاعت قبـل از ورود جوجه هـا نیـز بـا بازکـردن و روشـن کردن فن هـا 
اقـدام بـه خـروج گاز فرمالدئید از سـالن کنید.

ســالن را تــا دمــای 36 الــی 37 درجــه ســانتی گراد از 24 ســاعت قبــل از  3
ــد. ــا گــرم کنی ورود جوجه ه

از حفاظ هــای کــروی بــدون زاویــه تُنــد )از جنــس کارتــن پالســت( بــرای  3
ــر  ــت بهت ــالن و مدیری ــه های س ــا در گوش ــع جوجه ه ــری از تجم جلوگی
گلــه، کــه هــر کــدام ظرفیــت حــدود 600 جوجــه را دارنــد، اســتفاده کنید 

)شــکل 18(.

شکل 18- قسمت  های جداشده با کارتن پالست 

حفاظ های اطراف جوجه ها را بعد از یک هفته تا ده روز جمع کنید.  3

ــا مــادر مصنوعــی در وســط هــر یــک از حفاظ هــای  3 از المــپ رشــته ای ی
دایــره ای اســتفاده کنیــد.  



27 اصول پرورش بلدرچین 

در مواقعــی کــه جوجه  هــا بیمــار شــوند دمــای ســالن را یــک تــا دو درجــه  3
ســانتی گراد افزایــش دهیــد. 

ــالن  3 ــد و در س ــر کنی ــا را پ ــه آبخوری ه ــل از ورود جوج ــاعت قب ــد س چن
ــود. ــا می ش ــه جوجه ه ــرمایی ب ــوک س ــروز ش ــع ب ــن کار مان ــد. ای ــرار دهی ق

در شــرایط مطلــوب درجــه حــرارت، جوجه هــا در سرتاســر ســالن چرخــش  3
دارنــد و چابک و ســرزنده هســتند. 

درجــه حــرارت روز اول 37/5، پایــان هفتــه اول 36، پایــان هفتــه دوم 34،  3
پایــان هفتــه ســوم 32، پایــان هفتــه چهــارم 29، پایــان هفتــه پنجــم 25، 
هفتــه ششــم بــه بعــد 23 تــا 24 درجــه ســانتی گراد در نظــر گرفتــه شــود. 

ــا  3 ــه 45 ت ــس از آن ب ــد و پ ــا 75 درص ــرورش 65 ت ــه اول پ ــت هفت رطوب
ــود.  ــش داده ش ــد کاه 50 درص

ــا  3 ــکر 3 ت ــا آب ش ــه ب ــر زرده تغذی ــذب بهت ــرای ج ــاعت اول ب در 24 س
ــت. ــد اس ــد مفی 5 درص

در هفته اول مصرف مولتی ویتامین آشامیدنی در آب توصیه می شود.  3

مقـدار خـوراک مصرفی یـک بلدرچین در هـر هفتـه و کل دوره پرورش 

اسـت؟  مقدار  چه 

خــوراک مصرفــی یــک بلدرچیــن در هفتــه اول تــا ششــم به ترتیــب 60، 100، 
ــرم در روز  ــا 22 گ ــن 18 ت ــن بی ــور میانگی ــرم و به ط 120، 150، 200 و 240 گ

ــا 42 روزگــی( در نظــر گرفتــه می شــود. ــرای کل دوره پــرورش )0 ت ب
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تغذیه بلدرچین

ــواد  ــا م ــا را ب ــد آن ه ــوب، بای ــد مطل ــا رش ــالم ب ــی س ــتن پرندگان ــرای داش ب
ــازه  ــه ت ــی از جمل ــالم دارای ویژگی های ــذای س ــرد. غ ــه ک ــالم تغذی ــی س خوراک
بــودن، داشــتن رنــگ، بــو و طعــم مناســب و عــاری از آلودگی هــای قارچــی اســت. 

همچنیــن آب آشــامیدنی کــه در اختیــار پرنــده قــرار می گیــرد، بایــد ظاهــری 
صــاف و شــفاف داشــته و بــدون هرگونــه طعــم و بــو باشــد. امــالح محلــول در آب 
ــاوز  ــر( تج ــرم در لیت ــر از 1000 میلی گ ــی )کم ت ــد معین ــد از ح ــامیدنی نبای آش
کنــد. مصــرف آب هــای بــا امــالح بیــش از حــد )آب ســخت یــا ســنگین( باعــث 
ــد در واحــد  ــروز ســوء هاضمــه، کاهــش اشــتها و درنتیجــه کاهــش وزن و تولی ب

ــود.  ــی می ش پرورش

مــواد غذایــي تشــکیل دهنده جیره بلدرچیــن را پروتئیــن، کربوهیــدرات، چربي، 
مــواد معدنــي، ویتامین هــا و درنهایــت آب تشــکیل می دهــد. در تغذیــه بلدرچیــن 
ــره متعادل شــده( استفاده می شــود.  ــل )جی ــذای کام ــور از غ ــه طی ــل بقی هــم مث
ــه ایــن ترتیــب کــه کارشناســان جیــره ای را تنظیــم می کننــد کــه دارای همــه  ب
ــا  ــه کمبــود ی ــرژی( باشــد و هرگون ــر نیــاز )پروتئیــن و ان اجــزای مــواد مغــذی پ
ــواد  ــه و م ــیدهای آمین ــا، اس ــاز )ویتامین ه ــم نی ــی ک ــواد غذای ــادل م ــدم تع ع
ــه  ــد. از تغذی ــه می کنن ــره اضاف ــه جی ــل ب ــورت مکم ــن و به ص ــی( را تعیی معدن
ســایر مــواد غذایــی غیــر از آنچــه در یــک جیــره کامــل قــرار دارد، چــه به صــورت 
مخلــوط بــا آن جیــره یــا تغذیــه آن به طــور جداگانــه بایــد اجتنــاب شــود؛ چــون 
ــای  ــر جیره ه ــرای تغیی ــن ب ــود. بنابرای ــی می ش ــه غذای ــالل در برنام ــث اخت باع

غذایــی بــه هــر دلیــل، بایــد بــا کارشــناس تعذیــه طیــور مشــورت شــود. 
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نکاتی کلیدی در تهیه جیره غذایی بلدرچین 

طیــور تــا زمانــی کــه مقــدار انــرژی مــورد نیــاز خــود را به دســت نیاورنــد،  3
بــه مصــرف خــوراک ادامــه می دهنــد. بنابرایــن رعایــت نســبت انــرژی بــا 
ســایر مــواد مغــذی دیگــر نظیــر پروتئیــن و مــواد معدنــی ضــروری اســت.

ــم را  3 ــد تخ ــد و تولی ــراي رش ــاز ب ــورد نی ــه م ــیدهاي آمین ــن، اس پروتئی
ــع  ــد از مناب ــي اســت و بای ــاده غذای ــن م ــد و گران  قیمت تری فراهــم می کن
ــر اســاس اســیدهاي  ــن ب ــت پروتئی ــن شــود. کیفی ــاال تأمی ــت ب ــا کیفی ب
آمینــه تشــکیل دهنده مــاده غذایــي و قابلیــت دسترســي اســیدهاي آمینــه 

ــن مي شــود.  ــن تعیی ــوارش بلدرچی ــس از هضــم در دســتگاه گ پ

ــا  3 ــه ب ــي و از لحــاظ اســیدهاي آمین ــي و کّم ــي از لحــاظ کیف ــواد غذای م
ــن شــامل  ــره بلدرچی ــي جی ــالم مصرف ــن اق ــد. مهم تری یکدیگــر متفاوت ان
ذرت، کنجالــه ســویا،  کنجالــه کلــزا، گلوتــن ذرت و گنــدم، آردک برنــج و 

ســبوس گنــدم هســتند )شــکل 19 و 20(. 

شکل 19- ذرت و کنجاله سویای مورد استفاده در جیره بلدرچین
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شکل 20- کنجاله کلزا و گلوتن ذرت مورد استفاده در جیره بلدرچین

متیونیـن و لیزیـن اغلـب به میـزان اندکي در منابـع گیاهي یافت مي شـوند.  3
امـا به هرحـال متیونیـن و لیزیـن سـنتزی معمـوالً بـراي متعادل کـردن بـه 

ترکیـب اسـیدهاي آمینـه بـه جیـره افزوده مي شـوند. 
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منابــع پروتئیــن  حیوانــی ماننــد پــودر ماهــي، پودر گوشــت و اســتخوان و...،  3
ــراي تأمیــن اســیدهاي آمینــه ضــروري تلقــي مي شــوند؛  منابــع خوبــي ب
ــزان  ــتند و می ــي هس ــن گیاه ــالم پروتئی ــر از اق ــب گران قیمت ت ــا اغل ام
مصــرف کم تــري دارنــد. بــه  عــالوه مــواردي نظیــر امــکان انتقــال برخــي 
بیماري هــا از طریــق منابــع پروتئیــن حیوانــي باعــث بــروز محدودیت هایــي 

درخصــوص اســتفاده از ایــن مــواد مي شــود.

در مواقــع تنــش ماننــد بیمــاری، حمــل و نقــل یــا تغییــر ناگهانــی شــرایط  3
محیطــی بهتــر اســت از مکمل هــای ویتامینــی و الکترولیــت در آب 
ــود. ــتفاده ش ــادی اس ــت ع ــه حال ــان برگشــت ب ــا زم ــدگان ت ــامیدنی پرن آش

ــتفاده  3 ــی اس ــان 2 هفتگ ــا پای ــش دان ت ــره پی ــن جی ــه بلدرچی در تغذی
می شــود. پــس از آن تــا ســن 5 هفتگــی )یــک هفتــه قبــل از زمــان مــورد 

ــود.  ــه می ش ــدی تغذی ــره رش ــم( از جی ــد تخ ــرای تولی ــار ب انتظ

در صورتــی کــه هــدف از پــرورش بلدرچیــن تولیــد گوشــت باشــد،  3
جیره رشــدی تــا زمــان کشــتار )میانگیــن وزن 220 تــا 280 گــرم( ادامــه 
پیــدا می کنــد. امــا اگــر هــدف از پــرورش بلدرچیــن تولیــد تخــم و ایجــاد 
گلــه مولــد باشــد، بایــد قبــل از شــروع تخم گــذاری )در ســن 35 روزگــی( 
پرنــدگان را بــه ســالن گلــه مولــد و قفس هــای تخم گــذاری منتقــل کــرد 
و از جیــره دوره تخم گــذاری اســتفاده شــود. جیــره دوران تخم گــذاری در 
ــرای  ــری را ب ــا جیــره پیــش دان و رشــدی مقــدار کلســیم باالت مقایســه ب

ــد )جــدول 1(. ــن می  کن ــده تأمی پرن
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جدول1- جیره پیشنهادی متعادل شده برای بلدرچین گوشتی و تخم گذار

ماده غذایی

مقدار مورد استفاده در جیره )درصد(

جیره پیش  دان

 )0تا 14 روزگی(

جیره رشدی

)15 تا 42 روزگی(

جیره تخم  گذاری

)کل دوره(

48/65455/2ذرت

کنجاله سویا، 44 درصد 
پروتئین

39/83730

42/53گلوتن گندم

1/61/35/3کربنات کلسیم

1/91/551/6دی کلسیم فسفات

0/210/210/26نمک

بی کربنات سدیم )جوش 
شیرین(

0/110/110/11

0/120/150/05لیزین هیدروکلراید

0/150/20/17متیونین

0/140/150/08ترئونین

2/623/5روغن

0/50/50/5مکمل ویتامینی و معدنی

ضد قارچ، پروبیوتیک و مولتی 
آنزیم

0/270/330/23

100100100جمع کل

289029092950انرژی )کیلوکالری در کیلوگرم(

252320پروتئین )درصد(


